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VISTA  AÉREA DA ESCOLA BÁSICA 2,3 DE QUINTA DA LOMBA



A Biblioteca Escolar deve ser um recurso
fundamental que faculte aos alunos o acesso a
formas de trabalho que, de outra maneira, lhes
estariam vedados.

Biblioteca Escolar
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Os professores têm de ser os primeiros a usar a BE, 
a utilizar os seus recursos e a dar a conhecer, na 
sala de aula, as possibilidades que a BE oferece.

Biblioteca Escolar
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«As bibliotecas enfrentam, (…), 

novos desafios que obrigam à 

redefinição de práticas e a uma 

liderança e demonstração de 

valor que as integrem na 

estratégia de ensino/ 

aprendizagem da escola e nas 

práticas de alunos e 

professores.»
Katherine Mansfield, “Everything in life that we really accept undergoes a change”



O QUE É?
Instrumento, produzido pela RBE, pedagógico e de 
melhoria contínua, que vai permitir aos Conselhos 
Executivos e aos coordenadores avaliar:

• o trabalho da biblioteca escolar

•o impacto desse trabalho no funcionamento 
global da escola e nas aprendizagens dos 
alunos.

Modelo de Auto-avaliação da BE



COM QUE OBJECTIVO FOI PRODUZIDO?

Proporcionar às escolas/ 
bibliotecas um instrumento que 

lhes permita identificar as áreas de 
sucesso e aquelas que, por 

apresentarem resultados menores, 
requerem maior investimento, 

determinando, nalguns casos, uma 
inflexão das práticas.



Para provocar a reflexão, orientada para mudanças 
concretas na prática

Para  se identificarem pontos fortes e fracos

Para se identificarem percursos  a  seguir com vista à 
melhoria do seu desempenho

Para contribuir para a elaboração de um plano de 
desenvolvimento

AVALIAR A BE, PORQUÊ? 



Para servir de instrumento de regulação e melhoria 
contínua

Para induzir o envolvimento colectivo

Para justificar a razão de existir das BE no panorama 
escolar português

Processo de auto-responsabilização BE/Escola

AVALIAR A BE, PORQUÊ? 



AVALIAR PARA QUÊ?

Conhecer o que se faz,

para se perspectivar  o que se fará a seguir

Transformar boas ideias em boas práticas

Contribuir para a afirmação e desenvolvimento da BE

Estabelecer metas

Melhorar o perfil de desempenho

Promover o benchmarking



O QUE SE AVALIA?

• Níveis de colaboração entre o professor 
bibliotecário e os restantes professores

• A acessibilidade dos serviços prestados, a 
adequação da colecção e os recursos tecnológicos

• O programa formativo desenvolvido pela BE

• A formação da equipa da BE 



QUE DOMÍNIOS AVALIA?

C  Projectos, Parcerias e  Actividades livres 
de Abertura à Comunidade

D  Gestão da Biblioteca Escolar

B  Leitura e Literacias

A  Apoio ao desenvolvimento curricular

DOMÍNIOS: áreas nucleares do trabalho da BE 



COMO  SE VAI CONHECER O RESULTADO DA AVALIAÇÃO?

Um  RELATÓRIO FINAL 

vai descrever os resultados 

da auto-avaliação



QUAL A UTILIDADE DO RELATÓRIO FINAL?

É um instrumento de recolha e de difusão de resultados a ser 
apresentado junto dos órgãos de gestão e de decisão pedagógica. 

Deverá integrar o relatório anual de actividades da escola e 
originar uma súmula a incorporar no relatório de avaliação da 
escola 

Servirá para orientar o coordenador na entrevista a realizar pela 
Inspecção-Geral de Educação



Para que servem os resultados?

Para provocarem a análise colectiva e reflexão na escola

Para originarem  a implementação de medidas adequadas aos 
resultados obtidos

Para permitirem identificar os sucessos no trabalho realizado em
cada um dos domínios de funcionamento da biblioteca escolar e as
limitações que correspondem a um desenvolvimento menor
nalguns domínios de funcionamento



QUAIS AS ETAPAS DO PROCESSO?

• Definição de acções para a melhoria

• Apresentação do modelo de Auto-avaliação no Conselho 
Pedagógico /divulgação à comunidade escolar

• Seleccionar o domínio a testar

• Aplicação dos inquéritos a alunos e professores

• Tratamento de inquéritos/cruzamento de dados com o 
domínio de referência

• Recolha de evidências

• Identificação do perfil de desempenho em que a BE se 
integra

• Apresentação do relatório final de auto-avaliação



A AVALIAÇÃO DA BE 

Não é uma ameaça mas sim uma 
oportunidade!



Agrupamento de escolas de Quinta da Lomba

Escola básica 2,3 de Quinta da Lomba

Biblioteca Escolar

Prof. Ivone Pedroso

2008/2009


